Stockholm den 20 februari 2019

Till: Jordbruksverket
Att: Eva Persson, Sofia Wessman
Djuravdelningen
551 82 Jönköping

Årsrapport KC kontroll 2018
Rapporten är branschorganisationen Svensk Fågels redovisning till
Jordbruksverket rörande hälsokontrollen under 2018.
Svensk Fågel har efter ansökan hos Jordbruksverket godkänts som huvudman
för att organisera hälsokontroll avseende koccidier och clostridier hos kyckling
för matfågelproduktion.
KOCCIDIOS och CLOSTRIDIOS (KC) programmet 2018
KC-programmet är ett frivilligt program för kontroll och bekämpning av koccidier
och clostridier hos slaktkyckling inom ramen för Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2015:17, K 152) om frivillig organiserad hälsokontroll av
husdjur.
Underlaget till rapporten är sammanställt av Livsmedelsverket i form av statistik
som rör leverkassationer vid slakt under 2018. SVA har analyserat prover
insända från flockar med leverkassation >2 %, granskat rapporterna från
provtagare i fält avseende lesion score samt utvärderat statistiken från SLV och
sammanställt en årsrapport till Svensk Fågel.
Resultat av kontrollen
Under året har 16 rapporter inkommit avseende lesion scoring i fält. Gränsvärdet
(MTLS/Mean Total Lesion Score) på 2,5 har inte överskridits i någon flock.
Under år 2018 har prov vid slakt från 11 flockar skickats in för histologi inom
KC programmet.
Medelvärdet för leverskador vid slakt för de fyra största slakterierna ligger som
förra året på 0,18 %.
Majoriteten av analyssvaren 2018 innehåller Clostridium perfringens som trolig
orsak, en bakterie som orsakar tarm- och leverskador hos kyckling.

Svensk Fågel är branschorganisationen för svensk kyckling och kalkon. Vi representerar hela kedjan, från
avelsföretag, kläckerier och fodertillverkare till bönder och slakterier. Medlemsföretagen är: Kronfågel, Guldfågeln,
Lagerbergs Kyckling, Knäreds Kyckling, Bjärefågel och Ingelsta Kalkon. Alla arbetar mot samma mål – att ta fram
världens bästa kyckling och kalkon.
Svensk Fågel
105 33 Stockholm
www.svenskfagel.se

Koccidiostatika och karens
Det används fortsatt endast en sorts jonofora koccidiostatika till kyckling i
Sverige - narasin (Monteban), men även salinomycin (Sacox, Salinomax) är
godkänt.
Tillbakahållningstider för dessa regleras inom EU lagstiftningen;
- Narasin (Monteban) - 0 dag karens före slakt enligt kommissionens
förordning (EU) 884/2010,
- Salinomycin (Sacox, Salinomax) - 0 dags karens före slakt enligt
kommissionens förordning (EU) 1914/2017.
Svensk Fågels medlemmar har tillämpat 5 dagars karens oavsett
koccidiostatika vilket fungerat bra. För att öka flexibiliteten vid slakt beslutade
nämnden under år 2008 om att tillåta användning fram till 3 dagar före slakt.
Beslutet är förlängt och gäller fortsatt. I undantagsfall vid flytt av slaktdatum för
en flock eller vid delad slakt har EU:s fastställda karens tillämpats.
Med vänliga hälsningar
Maria Donis, VD och Pia Gustavsson, veterinär
Branschorganisationen Svensk Fågel
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